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ESPOO GOLFIN YHTEISTYÖ TIIVISTYY EDELLEEN: YHTEINEN PRO-TOIMINTA KASVUN TUEKSI
Espoo Golf on kokoava brändi Espoon Golfseura Ry:n ja Gumböle Golf Oy/Ry:n toiminnalle.
Espoossa Kehä III:n varrella sijaitsevat kentät ovat muodostaneet toimivan kokonaisuuden, joka
yhdistää Suomen ensimmäisen 18-reikäiseksi kilpakentäksi rakennetun EGS:n ja sen lisäkentäksi
aikoinaan suunnitellun ja myöhemmin 18-reikäiseksi laajentuneen Gumbölen. Molemmissa
seuroissa on nyt yli 1600 jäsentä ja kauden 2020 aikana kierroksia kentillä on kertynyt jo yli 60 000,
joka osoittaa n. 50 % kasvua, ylittäen jo nyt kauden 2019 absoluuttinen kierrosmäärän.
Vuoden 2019 alusta alkaen Espoon Golfseura Ry ja välittömässä läheisyydessä sijaitseva Gumböle
Golf aloittivat hallinnollisen yhteistyön yhdistämällä operatiivisen johdon sekä asiakaspalvelun ja
hallinnon. Kauden 2020 yhteistyön jatkumona päädyttiin yhteiseen kentänhoito-organisaatioon.
Seuraava askel yhteistyössä ovat molempien kenttien pro-toimintojen saattaminen yhteisen
brändin alle.
Espoo Golf Akatemia perustettiin v. 2015 ja sen vetäjäksi valittiin PGA Pro Timo Karvinen. Hän on
menestyksekkäästi toiminut monen EGS:n pelaajan valmentajana tehden työtä myös seuran
juniorien kanssa. Avustajinaan hänellä on ollut useampikin opettaja, joista tällä hetkellä kolmatta
vuotta PGA Pro Bosse Backman. Gumböle Golfissa on tällä hetkellä viisi valmentajaa, joista PGA
Pro etuliitettä käyttävät Kari Bakker, Ilkka Helavirta, Jenni Kuosa sekä Timo Rantanen. Viides pro
on Gumbölessä jo kymmenen vuotta opettanut ja valmentanut Jarkko Tanninen.
Timo Karvinen on nyt siirtymässä GoGolfin palvelukseen ja samassa yhteydessä Espoo Golf
Akatemian toiminto on luonnollista palauttaa EGS:n ja GG:n yhteiseksi brändiksi opetuksen saralla.
Tavoitteena on luoda malli, joka luo toimivat opetus- ja valmennuspolut uusille ja nykyisille Espoo
Golfin pelaajille, ympärivuotisesti.
”Olemme jo pitkään miettineet, miten tuemme kasvavaa määrää pelaajiamme heidän
kehityspolullaan, Espoo Golfille yhteisen brändin alla. Nyt kun Timo jatkaa menestyksekästä
valmennusuraansa toisessa organisaatiossa, syntyy luonnollinen ajankohta kehittää omaa
akatemia-konseptiamme seuraavaan vaiheeseen, yhdessä Gumböle Golfin kanssa”, linjaa EGS:n
puheenjohtaja Kimmo Karvinen ja jatkaa, ”Haluamme kiittää Timoa ajasta EGS:ssä ja onnitella
menestyksestään lajin huippuvalmentajana. Ymmärrämme senkin, että moni EGS:n pelaaja jatkaa
kehittymistään hänen kanssaan uusissa olosuhteissa”.
Espoo Golfin toimitus-/toiminnanjohtaja Markku Ignatius pitää uutta tilannetta myös
mahdollisuutena: ”Timo on luonnollisesti ollut valovoimainen nimi pro-kaartissamme ja hänen
siirtyminen toisaalle on meille tietynlainen menetys. Mutta muutos on aina myös mahdollisuus ja
nyt voimme valjastaa Espoo Golf Akatemian varsin luontevasti koskemaan myös Gumböleä, jonka
kanssa jaamme jo valmiiksi muutkin resurssimme”.
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